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PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU – „NAKRĘTKA” 

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W HALINOWIE 

 

Szkolny Klub Wolontariatu – „NAKRĘTKA” działa od wielu lat przy Szkole 

Podstawowej w Halinowie pod nadzorem Dyrekcji. Szkolny Klub Wolontariatu „NAKRĘTKA” 

realizuje cele zgodne z Programem Szkolnego Wolontariatu z uwzględnieniem działań                      

o charakterze profilaktycznym i wychowawczym.  

§ 1 

 

Postanowienia ogólne 
 

1. Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy i solidarności.  
2. Wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających 

bezpiecznemu rozwojowi ucznia. 
3. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej i innych osób.  
4. Rozwijanie kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości.  
5. Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do pracy na rzecz drugiego 

człowieka.  
6. Kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały                              

i uporządkowany zrozumieć drugiego człowieka. 
7. Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu           

społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość.  
 

§ 2 

 Szkolny Klub Wolontariatu – „NAKRĘTKA” 

 

1. Szkolny Klub Wolontariatu powstał z inicjatywy grupy założycielskiej, w skład której 

wchodzi grupa chętnych uczniów do podejmowania działań Klubu oraz 

nauczyciele/opiekunowie, którzy nadzorują realizację podjętych zadań oraz zgodność 

działań z celami PSW. 

2. Miejscem działania Szkolnego Klubu Wolontariatu – „NAKRĘTKA” jest siedziba szkoły. 

§ 3 

Skład Szkolnego Klubu Wolontariatu 

1. W skład Szkolnego Klubu Wolontariatu wchodzą:  

* nauczyciele/opiekunowie samorządu uczniowskiego; 
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             * rada wolontariatu wyłoniona z samorządu uczniowskiego; 
             * członkowie – chętni uczniowie szkoły.  
 
2. Działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności                         

i bezinteresowności. 

3. W działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu mogą włączać się uczniowie nie będący jego 

członkami. 

 

§ 4 

Prawa wolontariusza 

1. Wolontariusz ma prawo zgłaszać własne propozycje i inicjatywy. 
2. Wolontariusz ma prawo podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym nauki                       

w szkole, pracy w domu i odpoczynku. 
3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariatu  

oraz jego członków. 
4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy. 

Zaświadczenie takie otrzymuje wolontariusz, który systematycznie oraz aktywnie 
uczestniczył w realizacji zadań Szkolnego Klubu Wolontariatu. 

5. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu po uprzedzeniu 
opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariatu. 
 

 § 5 

Obowiązki wolontariusza 

1. Wolontariusz ma obowiązek wykonywać prace na rzecz Szkolnego Klubu Wolontariatu                      
i aktywnie uczestniczyć w realizacji jego programu.  

2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i zebraniach Szkolnego Klubu 
Wolontariatu. 

3. Wolontariusz, aby otrzymać pisemne zaświadczenie o wykonywanej pracy, zobowiązany 
jest do uczestnictwa w co najmniej 70% akcji organizowanych przez Szkolny Klub 
Wolontariatu. 

4. Wolontariusz ma obowiązek troszczyć się o rozwój Klubu. 
 

 § 6 

Nabór członków Klubu 

1. Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariatu może zostać każdy uczeń, który uzyskał zgodę 

rodziców na uczestnictwo w działalności SKW oraz włączył się w jego pracę i wyraża chęć 

pełnego w nim uczestnictwa, głównie przez wypełnianie obowiązków wynikających                   

z niniejszego programu. 

2. Nabór członków organizują opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu. 
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§ 7 

Ustalenia końcowe 

1. Program Szkolnego Klubu Wolontariatu „NAKRĘTKA” obowiązuje wszystkich uczniów 

oraz pracowników szkoły prowadzących na terenie szkoły działania w zakresie 

wolontariatu. 

2. Pod koniec każdego roku szkolnego wychowawca swojej klasy typuje najbardziej 

zaangażowanego wolontariusza w zbieraniu nakrętek. Informację przekazuje opiekunom 

Szkolnego Klubu „NAKRĘTKA”. 

3. Decyzję o powstaniu Szkolnego Klubu Wolontariatu „NAKRĘTKA” wydaje dyrektor szkoły 

po akceptacji prezydium samorządu uczniowskiego. 

4. Decyzję o rozwiązaniu Szkolnego Klubu Wolontariatu podejmuje dyrektor szkoły. 

5. Informacje o Szkolnym Klubie „NAKRĘTKA” działającym w danym roku szkolnym 

zamieszczane są na stronie internetowej szkoły. 

 

 

 
Innowacyjność projektu – wynika z prostej idei wykorzystania różnorodności społecznej. 

Program zakłada dostrzeganie inności i potrzeb ludzkich oraz kształtowanie postaw 

prospołecznych wśród naszych uczniów, niesienie rzeczywistej pomocy osobom 

potrzebującym. 

 

W roku szkolnym  2017/2018 Burmistrz Halinowa p. Adam Ciszkowski objął patronatem 

Akcję NAKRĘTKA. 

 

Organizatorzy Szkolnego Klubu Wolontariatu „NAKRĘTKA” 

Justyna Mirosz, klasy I-III 

Małgorzata Cudny, klasy IV-VII  


